Special för andra
Standard för oss.

Välkommen till Almén
Special Fastener!
Vi är ett litet företag med ett stort uppdrag:
Att leverera världens bästa fästelement till våra kunder.

Vi levererar direkt efter ritning eller
i kundspecificerat material i stor
omfattning. För dig som så önskar
kan vi även lagerhålla och skicka
artiklar efter behov på avrop.
Björn Almén

Vår specialitet är att veta allt om infästningsprodukter med
särskilda kvalitetskrav. Det gör vi med hög kompetens och
mångårig erfarenhet från branschen. Därför kan vi ge dig exakt
vad du behöver och för det mesta snabbare än någon annan.
Genom direktkontakt med våra leverantörer (ofta med ägaren
själv) i Europa har dina beställningar alltid högsta prioritet. Det är
inte ovanligt att en akutorder kommer fram efter två dagar med
flygfrakt.
Hos oss blir du inte bortkopplad i telefonväxeln. Vi gillar att
jobba nära våra kunder. När du lägger en beställning får du
en kontaktperson som övervakar ordern från tillverkning till
genomförd leverans.
För våra kunder inom verkstadsindustrin kan ett produktionsstopp
vara förödande. Därför ligger fokus alltid på bästa service, rätt
kvalitet och leveranssäkerhet.

Starkare än
någonsin
Sedan starten 2009 har Almén Special Fastener växt
och utvecklats i snabb takt.
Det brukar sägas att små företag är lättrörliga, men
sårbara. För oss är det precis tvärtom. Vi är starkare
än någonsin. 2014 förvärvade Ahlsell Almén Special
Fastener. Vi kan därför koncentrera oss till 100
procent på våra kunder, utveckla konceptet och växa
på nya marknader.
För dig som kund innebär det att du får tillgång till
Ahlsells breda sortiment, snabba logistik, butiksnät,
kompetens och smarta tjänster. Därmed kan du
minska antalet leverantörer.

Leveranssäkert
Vi levererar till verkstadsindustrin
Almén Special Fastener importerar och
lagerhåller special-, standard- och
anskaffningsfästelement från Europa.
Vi levererar till verkstadsindustrin i Sverige
samt exporterar till Europa. Fokus är kvalitet,
leveranssäkerhet och snabb kommunikation.
Vi är certifierade i enlighet med ISO
9001:2008. Det visar att våra kvalitetssystem
överensstämmer med standarden och kraven
i ABC 200.

Spårbara till den kemiska formeln
Våra fästelement har maximal hållfasthet och
används i allt från tryckkärl och värmeväxlare
till gruvmaskiner. 95 procent av produkterna
har certifikat och är spårbara ända till den
kemiska formeln för stålet.

Almén Special Fastener levererar till
kärnkraftsindustrin
Det ställs exceptionella krav på säkerheten
i svensk kärnkraft. Säkerhet och kvalitet går
alltid hand i hand. Vi är därför stolta över att
uppfylla samtliga krav för att få leverera våra
industriella fästelement.

Stämpling och märkning
Med intyg från Inspecta kan vi omstämpla/
flytta märkningar på fästelementen. Det är
vanligt förekommande när en produkt ska vara
ID-märkt där ID-märkningen finns i certifikatet
EN 10204 3.1. Vi levererar cirka 1000 ton
fästelement med ID-märkning per år.
Vi är godkända enligt PED
Statement of Conformity - Application of the – Council
Directive 97/23/EC (PED) of 29 May 1997 on Pressure
Equipment, as amended, and Swedish ordinance AFS 1994:4

Därför ska du välja Almén Special Fastener

Specialtillverkning
efter ritning
Special för andra – standard hos oss. Hos Almén
Special Fastener kan du få specialtillverkade produkter
helt efter din ritning. Våra moderna maskiner skapar
unika fästelement för just dina behov. Kontakta oss så
berättar vi mer om hur du kan få hjälp med tillverkning
av udda komponenter efter dina ritningar. Cirka 70
procent av våra leveranser är enligt ritning eller i ett
material som är specificerat av kund där utformningen
av produkten kan vara enligt DIN eller ISO, men
materialet är valt utifrån kundens behov.

Lagerservice
Vi lagerhåller era standard- och specialfästelement med pallplats på vårt lager mot
avropsorder.

• Specialkompetens. Vi hjälper dig att hitta
fästelement av högsta kvalitet.
• Personlig service. Din egen
kontaktperson följer beställningen från
tillverkning till leverans.
• Special för andra – standard för oss. 		
Med stort engagemang skräddarsyr vi en
lösning för dig.
• Snabba säkra leveranser. Direktkontakt 		
med tillverkare och god logistik borgar 		
för att du får beställningen i tid. Lita på oss!
• Minska antalet leverantörer. Full tillgång 		
till Ahlsells breda sortiment, säkra logistik,
butiksnät, kompetens och smarta tjänster.

Sortiment
Material
ASME (SA 193 B5, B6, B7, B7M, B16, B8 klass 1
och 2, B8T klass 1 och 2, B8M klass 1 och 2, B8C)
(SA 320 L7, L7M, L43)
ASTM (SA 193 B5, B6, B7, B7M, B16, B8 klass 1
och 2, B8T
klass 1 och 2, B8M klass 1 och 2, B8C)
(SA 320 L7, L7M, L43)
EN 10269
42CrMo4 (1.7225)
25CrMo4 (1.7218)
21CrMov5-7 (1.7709)
X22CrMoV12-1 (1.4923)
X7CrNiMoBNb16-16 (1.4986)
C35E (1.1181)
X6NiCrTiMoVB25-15-2 (1.4980)
X12Ni5 (1.5680)
Rostfritt/Syrafast
EN 10272
X5CrNi18-10 (1.4301)
X6CrNiTi18-10 (1.4541)
X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571)
A2
A4
AISI 304L
AISI 316L
AISI 410
Duplex
X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460, UNS 32900, AISI 329)
X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462, UNS 31803, AISI 329
LN, ASTM A182 Gr.F51)
X2CrNiMoCuN25-6-3 (1.4507, UNS 32550)
Inconel 718 ® (2.4668)
Inconel X750 ® (2.4669)
Monel 400 ® (2.4360)
Monel K500 ® (2.4375)
Hastelloy C276 ® (2.4819)
Nimonic 80A ® (2.4631/2.4952)
254SMO ®
® = registrerade varumärken.

Muttrar i material
ASME (SA194 2H, 2HM, 3, 4, 6,
6F, 7, 7M, 8, 8T, 8M, 8F, 8C)
ASTM (A194 2H, 2HM, 3, 4, 6, 6F,
7, 7M, 8, 8T, 8M, 8F, 8C)
1.1181
1.7218
1.7225
1.7709
1.4923
1.4980
1.4986
1.4301
1.4541
1.4571

Tillverkning av fästelement
Vi är godkända enligt PED
Statement of Conformity - Application of the – Council
Directive 97/23/EC (PED) of 29 May 1997 on Pressure
Equipment, as amended, and Swedish ordinance AFS 1994:4
Helgängade och delgängade pinnskruvar i material
EN 10269 42CrMo4 (1.7225) – uppfyller PED
ASME SA320 L7
ASME SA193 B7
ASME SA193 B16
ASME SA193 B8M klass 2
ISO 3506-1 A4-70
ISO 3506-1 A2-70
EN ISO 898-1 8.8
Certifikat med full spårbarhet genom individmärknig
(ID-märkning). Detta kan vi göra då vi är PED-godkända.
Tillhörande muttrar
EN 10269 42CrMo4 (1.7225) – uppfyller PED
ASME SA194 Gr 7/7L
ASME SA194 Gr 4/4L
ASME SA194 2H
ASME SA194 Gr 8M
ISO 3506-2 A4-70
ISO 3506-2 A2-70
EN ISO 898-2 klass 8
Certifikat med full spårbarhet genom individmärkning
(ID-märkning) vid önskemål (behov).

Med den här broschyren vill vi
visa vilka vi är och vad vi kan göra
för dig som kund. Tveka inte att
kontakta oss med dina frågor!

Almén Special Fastener AB
Regementsgatan 34
462 32 Vänersborg
Telefon +46 (0) 521-141 00
Fax: +46 (0) 521-141 25
E-mail: epost@specialfastener.se
www.specialfastener.se

